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2017. évi „Magyar Kupa”
ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS MŰKORCSOLYA KOROSZTÁLYOS MAGYAR BAJNOKSÁG
kiírása

1.) A bajnokság célja
A korosztályos bajnoki címek és helyezések eldöntése.
2.) A bajnokság időpontja és helyszíne
A bajnokság időpontja: 2017. március 4.
A bajnokság helyszíne: Budapest
A MOKSZ fenntartja magának a jogot a helyszín és az időpont megváltoztatására.
3.) A bajnokság résztvevői
Azok a magyar állampolgárságú versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással
rendelkeznek és egyesületük a korhatáruknak megfelelő kategóriában a nevezési határidőig beneveztek és a nevezési
díjat befizették. A bajnokságon mindenki saját felelősségére indul.
4.) A bajnoki címek és helyezések eldöntése
Eredményszámítás az új pontozási rendszer szerint történik.
5.) Technikai panel és bírók
A technikai panelt és a bírókat az ágazati bíróbizottság jelöli ki.
6.) Díjazás
A „Magyar Kupa” korosztályos győztesei az országos bajnoki címet elnyerik és a dobogós helyezettekkel egyetemben
éremdíjazásban részesülnek.
7.) Korosztályok
A versenykategóriák az ISU 2024-es kommunikációjának figyelembevételével lettek megállapítva.
Basic Novice B
lányok és fiúk ISU 13-15 év
Szabadkorcsolyázás 3 perc +/- 10 mp
A legmagasabb adható szint Level 2.
a.) Maximum 5 ugráselem lányoknál, 6 ugráselem fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező.
Két ugráskombináció vagy -sorozat lehetséges. Az ugráskombináció maximum 2 ugrást tartalmazhat, a sorozat több
ugrásból is állhat, de csak a kettő legnehezebb ugrás értéke számít.
Csak kettő fajta két és fél (2 ½) vagy ettől több fordulatos ugrás ismételhető meg, az ismételt ugrásnak ugráskombinációban
vagy –sorozatban kell lennie.
Bármelyik szimpla, vagy dupla (beleértve a dupla Axelt is), vagy tripla ugrás összességében nem hajtható végre kettőnél
többször.

1

MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG
H-1143 Budapest Stefánia út 2
Tel:(36)-1-252 2369 Fax: (36)-1-251 2279
E-mail: info@hunskate.hu

b.) Maximum 2 különböző típusú (rövidítésű) forgás.
- egy kombinációs forgás lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal), vagy lábváltással (minimum összesen 8
fordulattal)
- és egy forgás pozícióváltás nélkül (egy alappozíciós forgás) lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal), vagy
lábváltással (minimum összesen 8 fordulattal)
Mindkét forgásnál a beugrós bemenet engedélyezett.
c.) 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)
Pontozott Program Komponensek
•
•
•

Skating Skills
Performance
Interpretation

Basic Novice A
lányok és fiúk ISU 10-13 év
Szabadkorcsolyázás 2:30 perc +/- 10 mp
A legmagasabb adható szint Level 2.
a.) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező.
Két ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. Az ugráskombináció maximum 2 ugrást tartalmazhat, a sorozat több
ugrásból is állhat, de csak a kettő legnehezebb ugrás értéke számít.
Tripla ugrás nem engedélyezett.
Bármely szimpla vagy dupla ugrás, beleértve a dupla axelt is összességében nem hajtható végre kettőnél többször.
b.) Maximum 2 különböző típusú (rövidítésű) forgás.
- egy kombinációs forgás lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal), vagy lábváltással (minimum összesen 8
fordulattal)
- és egy forgás pozícióváltás nélkül (egy alappozíciós forgás) lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal), vagy
lábváltással (minimum összesen 8 fordulattal)
Mindkét forgásnál a beugrós bemenet engedélyezett.
d.) 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)
Pontozott Program Komponensek
•
•

Skating Skills
Performance

Cubs
Cubs I
Cubs II.

ISU által nem szabályozott kategória
2006. július 1. - 2007. június 30. között születettek
2007. július 1. - 2008. június 30. között születettek

Szabadkorcsolyázás lányok, fiúk 2,30 perc +/- 10 mp
A legmagasabb adható szint Level 2.
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a) Maximum 5 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két ugráskombináció
vagy sorozat lehetséges. A kombináció vagy sorozat 3 ugrásból is állhat.
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½
fordulattal kombinációban vagy sorozatban.
b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás. Egy kombináció lábváltással vagy lábváltás nélkül (minimum 6
fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Beugrás
bemenettel kezdett forgás engedélyezett.
c) Lányoknál és fiúknál is 1 lépéssor (a jégfelület lefedésével),
d) Esés esetén -0.5 pont levonás jár- amely a Technikai Panel által kerül levonásra.

Chicks ISU által nem szabályozott kategória
Chicks I.
2008. július 1 . - 2 0 0 9 . 0 6 . 3 0 k ö z ö t t születettek
Chicks II.
2009. július 1 után születettek
Szabadkorcsolyázás lányok, fiúk 2 perc +/- 10 mp
A legmagasabb adható szint Level 2.
e) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két ugráskombináció vagy sorozat
lehetséges. A kombináció csak két ugrásból állhat. A sorozat több ugrásból is állhat, de csak a két legnehezebb lesz értékelve.
Tripla ugrás nem engedélyezett.
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½ ,2 vagy
2 ½ fordulattal kombinációban vagy sorozatban.
f) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás. Egy kombináció forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül
(minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal).
g) Lányoknál és fiúknál is 1 choreo lépéssor (jégfelület lefedésével), (melynek tartalmaznia kell legalább egy spirál
pozíciót – melynek legalább 3 másodperc hosszúságúnak kell lennie) A choreo lépéssor – fix alap értéket kap.
h) Esés esetén -0.5 pont levonás jár-, mely a Technikai Panel által kerül levonásra
8.) A bajnokság versenyigazgatója: Engi Klára, Pontozásos Ágazati Igazgató.
9.) A bajnokságon való részvételt nem zárja ki azon korcsolyázók indulása, akik a 2017-es Junior és Advance Novice
Országos bajnokságon indultak. Viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Kupa eredménye nem számít a
válogatottsági kvalifikációs rendszerben, ha már indultak magasabb kategóriában korábban.
10.)

Nevezési határidő: 2017. február 1.

11.) Nevezési díj: 10.000 Ft, melynek fizetési határideje 2017. február 1. A nevezési díjat befizetni átutalással a MOKSZ
bankszámlaszámára: 10300002-50100124-49020011 vagy készpénzben a MOKSZ Pénztárában nyitvatartási időben
lehet. A nevezési határidő után beérkezett nevezések esetében emelt nevezési díj kerül kiszámlázásra, melynek
összege 12 000 Ft.

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Budapest, 2016. augusztus 1.
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